OBEC MUTĚNICE,
Mutěnice 17, 386 01 Strakonice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mutěnice
č. 05/2013 ze dne 30.05. 2013
Přítomni: 5
Nepřítomni: 0
Hosté: 0
Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z min.zasedání
4. Přidělení čp. 72 – p. Pěnkava
5. 9.5. 2013 - dohoda o zániku smlouvy
6. M. Král – ohláška stavby skleníku
7. Změna odměn zastupitelů
8. Životní jubilea
9. Dětský den
10. Oprava pohostinství
11. Rozpočtové opatření č. 3/2013
12. Různé

Průběh zasedání:
Usnesení:
1. Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Jana Uhriková, která seznámila
přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatovala, že ZO Mutěnice je
usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti
předloženému programu nebylo připomínek a ZO Mutěnice se jím při jednání řídilo.
2. Volba ověřovatelů zápisu: J. Hynek, R. Novák
3. Kontrola usnesení – bez připomínek.
4. ZO Mutěnice přidělilo čp. 72 budově postavené na pozemku č.parc. 153 v k.ú.
Mutěnice u Strakonic. Doklad se vydává na základě žádosti vlastníka Jana a Mileny
Pěnkavových ze dne 9.5. 2013 doložené kolaudačním rozhodnutím
Č.J. MUST/0177187/2013/SÚ/záb.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
5. Dne 9.5. 2013 byla podepsána dohoda o zániku smlouvy o nájmu nemovitosti na
pozemky – st.parc.č. 56/2 a na pozemkovou parcelu č. 601/3 v k.ú. a obci Pracejovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
6. ZO Mutěnice bere na vědomí ohlášku stavby skleníku pana M. Krále na pozemku č.
parc. 49/30 jehož je vlastníkem.
7. ZO Mutěnice schvaluje změnu odměn v hrubé mzdě za výkon funkce zastupitelů.
Starosta 8855,- , místostarosta 8855,- , předseda finančního výboru a člen kontrolního
výboru 1940,- , předseda kontrolního výboru 500,- , jeden člen zastupitelstva je bez
nároku na odměnu. ( 500,- ). Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2.

8. ZO Mutěnice popřálo k životnímu jubileu panu Vladimíru Švehlovi / 75 let. / a paní
Bohumile Diorkové / 70 let./. Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
9. ZO Mutěnice připravilo na 1.6. 2013 Dětský den plný atrakcí a soutěží. Na tuto akci
byla vyčleněna částka cca 25 000,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. V pohostinství probíhají dokončovací práce na celkové rekonstrukci. Do rekonstrukce
spadá oprava elektroinstalace, nové rozvody vody, nové odpady, celková
rekonstrukce sociálního zařízení, a zastřešení terasy.
Dne 31.5. 2013 by pohostinství mělo být v provozu.
11. Dne 30.5. 2013 bylo přečteno rozpočtové opatření č. 3/2013, které schválila starostka
obce dne 4.4. 2013.
12. ZO Mutěnice schválilo částku 600,- Kč jako jednorázový příspěvek florbalové
charitativní akce 1. ročníku memoriálu Petra Adlera. Výtěžek akce půjde na
onkologii. Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Ověření zápisu:
Zapsal: Roman Šíp, dne 30.05. 2013
Ověřovatelé:J. Hynek, R. Novák
Vyvěšeno na úřední desce: 30.05. 2013
Vyvěšeno na www stránkách: 31.05. 2013
Svěšeno: ________ 2013

